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Przeciwieństwa na kółkach
Super szczupła sylwetka i jednocześnie super silne 
mięśnie – tak się chyba nie da? A jednak. Seria TH jest 
na to dowodem: wymiary przystosowane do pracy  
na chodnikach i jednocześnie zaskakująco dobra  
wydajność. Nie ma się zatem co dziwić, że maszyna 
jest ulubionym produktem w zakładach komunalnych, 
w których często trzeba wykonywać prace na  
niewielkich przestrzeniach.
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 ʨ możliwość osobnego załączenia  
wałów odbioru mocy (tylnego, 
środkowego i przedniego)

 ʨ miękki rozruch WOM – bezpieczeństwo 
i trwałość maszyny i przystawek

 ʨ dwie prędkości tylnego wału odbioru 
mocy (540 / 1000 obr./min)

Wały odbioru mocy

Maszyna przystosowana  
do prac komunalnych:
Idealne wymiary

 ʨ maszyna do zastosowań na 
wąskich chodnikach lub pasażach 
(najmniejsza szerokość z oponami 
RA 1280 mm)

 ʨ duża moc (do 37 KM) mimo  
kompaktowych rozmiarów

 ʨ niewielka wysokość całkowita 
(1980 mm do 2095 mm)

Dzięki połączeniu opcjonalnych 
małych kół i płaskiego dach kabiny 
uzyskano wysokość całkowitą 
maszyny 2 m.

Możliwość jazdy z maks. 
prędkością 30 km/h dzięki 

3-zakresowej przekładni 
hydrostatycznej.

 ʨ mechaniczny układ sterowania, 
prosty i dokładny

 ʨ elektryczny komfortowy układ 
hydrauliczny, zintegrowany w 
składanym podłokietniku

 ʨ do szczególnie trudnych prac 
komunalnych

 ʨ mocowanie blisko ciągnika  
przyczynia się do mniejszego  
obciążenia osi i zwiększa 
bezpieczeństwo

 ʨ długość całkowita maszyny  
jest optymalna, co umożliwia  
sprawną obsługę

 ʨ wariant standardowy z 2 siłownikami

 ʨ silnik i skrzynia biegów nie 
są połączone bezpośrednio 
z kabiną

 ʨ zdecydowanie mniej drgań, 
mniej hałasu i mniejsze  
promieniowanie ciepła

 ʨ opcjonalnie z klimatyzacją
 ʨ na życzenie z dwuosobową 

kabiną

2 opcje rozdzielacza 
hydraulicznego

Wzmocniony 
przedni TUZ

W pełni zintegrowana 
kabina

Uchylne błotniki: Ma to swoje 
zalety: ogranicznik skrętu nie jest 
obciążany, jest lepsza zwrotność, 
a we wszystkich sytuacjach na 
drodze maszyna jest osłonięta 
przed brudem.

Składany podłokietnik (opcja) z  
elektryczno-hydraulicznym układem 
sterowania. Możliwość obsługi jedną 
ręką.Wielofunkcyjność – Steruje 3  
sekcjami hydraulicznymi, w tym  
jedną ze stałym wydatkiem oleju.
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Infrastruktura w miastach zwykle zawiera miejsca trudne do 
pokonania dużą maszyną: wąskie chodniki, ciasne przejścia, 
niewielkie zaułki. A tam czeka duża ilość liści, śniegu i trawy. 
Seria TH rozwiązuje ten problem. Dzięki traktorom, które na 
niewielkiej przestrzeni prezentują spore możliwości.

Posypywarki
Granulat, piasek, czy też sól drogowa zimą 
lub nawozy i ziarna trawy latem – rozrzutniki 
wirnikowe ISEKI zadbają o równomierny 
rozrzut.

»TH 4 idealnie pasuje do  
naszego zespołu.«

Firma ISEKI oferuje bogatą gamę 
osprzętów do prac związanych z 
pielęgnacją zieleni: np. przednią 
kosiarkę i kosz na trawę i liście.

Dla wymagających 
użytkowników 
Seria TH 4 firmy ISEKI to  
dowód, że przeciwieństwa 
można połączyć, uzyskując  
na co dzień efekt synergii.

Typowe dla ISEKI: przemyślany 
zestaw do zamiatania ze 
zraszaczem.



ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Niemcy

info@iseki.pl
www.iseki.pl
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Dane techniczne

Model

TH 4295  
AHL(K)

TH 4295  
AHLK D 

TH 4365   
AHL (K)

TH 4365   
AHLK D 

Silnik

Rodzaj paliwa Diesel Diesel Diesel Diesel

Ilość cylindrów
Pojemność skokowa silnika (cm3)

3
1463

3
1463

3
1647

3
1647

Nominalna prędkość obrotowa 
(obr./min)

2500 2500 2600 2600

Moc wg ECE R120 (kW) 21 21 27 27

Moc wg ECE R120 (PS)
Moment obrotowy (Nm) przy 
prędkości obrotowej 

28,6
101 / 1800

28,6
101 / 1800

36,7
111 / 1500

36,7 
111 / 1500

Przekładnia

Przekładnia Hydrostat 3 zakresy Hydrostat 3 zakresy Hydrostat 3 zakresy Hydrostat 3 zakresy

Maks. prędkość podczas jazdy 
w przód1 (km/h)

30 30 30 30

Osie

Napęd na wszystkie osie standard standard standard standard

Wały odbioru mocy

Tylny wał odbioru mocy  
(obr./min)

540  / 1000 540  / 1000 540  / 1000 540  / 1000

Podnośnik tylny

Kategoria
Udźwig na końcówkach (kg)

Kat. 1
1100

Kat. 1
1100

Kat. 1
1100

Kat. 1
1100

Waga / wymiary

Długość całkowita (mm) 3125 3125 3125 3125

Wysokość całkowita (mm) RA:  2373  
2058(K)         

AS :  2413  
2098(K)

RA:  2058  
–        

AS :  2098 
–

RA:  2408  
2058(K)         

AS :  2368  
2098(K)

RA:  2058 
–          

AS :  2098 
–

Szerokość całkowita (mm) RA: 1282         
AS: 1113

RA: 1282         
AS: 1113

RA: 1282         
AS: 1113

RA: 1282         
AS: 1113

Waga z ogumieniem  
standardowym (kg)

1200 
1450 (K)

1480 
–

1200 
1450 (K)

1480 
–

A = Napęd na wszystkie koła
D = Podwójna kabina 
G = Podwójne sprzęgło
H = Hydrostat
K = Kabina
L = Wspomaganie układu kierowniczego
AS = Opony rolnicze 
RA = Ogumienie na trawniki 
1 z możliwie największym ogumieniem


